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Barnen i Zhombwe-skolan i Murehwa i Zimbabwe utbildades
och stärktes genom WCP-programmet 2015 som förändrare
som står upp för barnets rättigheter och demokrati.
FOTO: KIM NAYLOR/WCPF
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Styrelsen för World´s Children´s Prize
Foundation, 802426-0807 får härmed
avge årsredovisning för 2015.

Förvaltningberättelse
VISION

En värld där barnets rättigheter är universellt respekterade och där varje barn i varje ny generation växer upp
som medmänskliga förändrare (changemakers), som
står upp för alla människors lika värde, mänskliga
rättigheter och demokrati.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
World’s Children’s Prize-programmet

World’s Children’s Prize (WCP) är ett globalt och holistiskt upplevelsebaserat utbildningsprogram. Det utbildar och stärker barn så att de under barndomen och som
vuxna är medmänskliga förändrare (changemakers) i
sina egna liv, i sitt lokalsamhälle och i sitt land. De står
upp för alla människors lika värde, mänskliga – inkluderande barnets – rättigheter och demokrati. Majoriteten
av dem som deltar i WCP-programmet är fattiga och
utsatta barn. Bland de 38,4 miljoner barn som deltagit i
det årliga programmet sedan starten år 2000 finns
många miljoner barn som själva fått sina rättigheter
kränkta. Många av dem får genom World’s Children’s
Prize-programmet för första gången veta att de har rättigheter och kan göra sina röster hörda.
Några av barnen som under 2015 utbildades och stärktes
av WCP-programmet att blir förändrare var Aldrin i
Filippinerna, Nbmatter i Zimbabwe och Berlinda i
Ghana. Aldrin är med i en WCP-barnrättsklubb och
Nbmatter och Berlinda har båda gått kurs för att bli
WCP-barnrättsambassadörer:
”Jag har alltid blivit slagen av dem jag bott med om jag inte
direkt gjort vad de krävt av mig. Jag måste jobba med att
hugga ner sockerrör under skördetiden och med att rensa ogräs
under planteringstiden. Jag är inte lycklig över det, men tänker
alltid på mina småsyskon. Om jag inte arbetar får de ingen mat
och mjölk. När jag läst Globen sa jag till min lärare att jag just
insett att vi barn har en viktig roll att spela i världen. Globen
hjälpte mig att inse att vi barn är mitt lands och också världens
hopp. När jag satt ensam under trädet och läste sa jag till mig
själv att vi barn har kraft att göra våra röster hörda för våra
rättigheter. Och att vi är dom som världen behöver, för vi har
oförstörda tankar. Med samvetet som vi har kan vi inte göra
det fel och som barn vet vi vad som är rätt och fel. Jag insåg att
jag upplevt många kränkningar av mina rättigheter. WCPprogrammet hjälper mig på många sätt, jag har lärt mig om
mina olika rättigheter och vill sprida dem också till andra.”
ALDRIN, 14, ÅR, OCAMPO, FILIPPINERNA

”Jag såg så många flickor som led på olika sätt. Många här blir
för tidigt gifta och utsatta för övergrepp. Därför vill jag vara
WCP-barnrättsambassadör och hjälpa alla jag kan. Min uppgift är att vara en röst för de röstlösa. Jag pratar inför de andra
om hur farligt det är med tidiga äktenskap och om övergrepp,
för att barn och vuxna ska veta att det är fel. Folk är glada att
det finns ambassadörer för barnets rättigheter nu. Både vuxna
och barn vet att de kan komma till mig och prata. Vi arrangerar möten där vi samlar in information om vilka problem barnen har. Om det är problem som vi inte kan lösa själva berättar
vi om dem för lärarna. Men om det är ett problem med lärarna
så går vi istället till en vuxen som inte är anställd av skolan.”
NBMATTER, MUREHWA, ZIMBABWE

”Jag är aktiv medlem i World Children’s Prize-barnrättsklubben på min skola och mitt möte med Globen-tidningen har
betytt mycket för mitt och mina vänners liv. Även om våra rättigheter har tagits upp under lektioner i skolan, har Globen
stärkt mig och gjort mig till en aktivist som vid alla tillfällen
står upp för mina och mina klasskamraters rättigheter. Våra
föräldrar och lärare har sagt flera felaktiga saker om barnets
rättigheter. En del vuxna anser fortfarande att det är fel för
äldre personer att be barn om ursäkt när den vuxne gjort något
fel. Tack till Globen för att den uppmärksammar oss barn på
falskheten i dessa påståenden. Till exempel börjar fler förstå
att det inte bara är män som ska få tala offentligt, och
bestämma i samhället och i familjen, tack vare Globen. Globen
har även gjort att pojkarnas inställning till städsysslor i skolan
ändrats och de är nu med oss och sopar skolgården och klassrummen. Nu vet jag att inte ens mina föräldrar får tvinga mig
att gifta mig tidigt. Globen talar om att jag som barn har rätt
att försvara mig från varje person som vill kränka mina rättigheter, diskriminera eller misshandla mig. Jag rekommenderar
Globen och WCP-programmet till alla barn i mitt land så att
vi tillsammans kan kämpa för våra rättigheter.”
BERLINDA, 15 ÅR, K ASOA, GHANA

I det årliga WCP-programmet, som genomförs av barn
för barn, med stöd av lärare, ingår:
Varje år väljer WCPs internationella barnjury, bestående av barn som genom sina egna livserfarenheter är
experter på barnets rättigheter, ut tre barnrättshjältar
till kandidater för World’s Children’s Prize för barnets
rättigheter. Kandidaterna inspirerar och engagerar miljoner unga runtom i världen. WCP-programmet baseras
på de upplevelser barn får genom berättelserna i tidningen Globen och på nätet. Där möter de barnrättshjältarna och barn från hela världen genom dessas livshisto-
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rier. Mötet med barn vars liv har förändrats av människors rättighetsbaserade kamp väcker empati, engagemang och identifikation. Det skapar också en känsla av
global gemenskap.
Barn som deltar i WCP-programmet upplever andra
barns verklighet, men lär sig också fakta om sina egna
rättigheter och om hur demokrati fungerar. De undersöker och diskuterar respekten för barnets rättigheter samt
hur barn behandlas där de bor. Lärare stöttar sina
elevers programdeltagande med hjälp av en pedagogisk
handledning med elevaktiva klassrumsövningar. WCPprogrammet kan integreras i undervisningen i många
ämnen. Barn utbildas till WCP-barnrättsambassadörer
och bildar WCP-barnrättsklubbar i sina skolor.
WCP-programmet avslutas med barnens världsomröstning Global Vote. I varje skola ordnar eleverna valdagar,
med allt som hör ett demokratiskt val till, som röstlängd, valbås, valurna, rösträknare och valobservatörer.
De röstar på sina barnrättshjältar och firar barnets rättigheter. Alla kandidater hedras som barnrättshjältar för
sina enastående insatser för barnets rättigheter och får
prispengar som ska användas i deras arbete för barn.
Den som fått flest röster mottar barnens prestigefyllda
pris World’s Children’s Prize for the Rights of the Child,
medan de andra två kandidaterna får World’s Children’s
Honorary Award.
De tre barnrättshjältarna, barnens pris och världsomröstning är de tre evighetsmotorer som årligen genererar entusiastiskt deltagande i WCP-programmet av
elever och lärare.
Stöds av Global Friend-skolor

68 688 skolor med 33 108 454 elever i 113 länder har
sedan år 2000 anmält sig som Global Friend-skolor. Det
innebär att de står bakom World’s Children’s Prize. Det
är en ökning med 1 293 skolor och 674 091 elever under
2015. 1 744 av skolorna är svenska, en ökning med 13.
World’s Children’s Prize stöds av 727 så kallade Adult
Friend-organisationer, utbildningsdepartement, med
flera, en ökning med 51 under 2015. En del av dem
genomför WCP-programmet i samarbete med mer än
50 000 lärare årligen. 2015 genomförde omkring 50 500
lärare, drygt 2 000 av dem i Sverige, programmet. Sedan
starten år 2000 har cirka 525 000 lärare genomfört det
årliga WCP-programmet. De har, liksom fokalpunkter
och samarbetspartners i 35-talet länder, även själva
utbildats om barnets rättigheter, samt i metoder att
jobba med dessa.
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”Jag måste säga att jag fann allt under [WCP] utbildningen
av intresse; särskilt genusperspektivet på lokalt styre/beslutsfattande; samma möjligheter för pojkar och flickor - vilket
måste tillåtas för att de ska ha samma rättigheter av att förbättra sina livsvillkor - och röstningen på slutet som förbereder
barnen i demokrati inför sina framtida liv.”
HIS ROYAL HIGHNESS CHIEF NANGOH, HÖGSTE TR ADITIONELLE
LEDAREN FÖR TIKO-PROVINSEN, K AMERUN

(Alla Global Friend-skolor som anmäler sig registreras
per land med kontaktuppgifter och antal elever i
WCPF:s databas. Antalet lärare globalt beräknas efter
en lärare per 35 deltagande elever, cirka 525 000 lärare
efter att varje lärare arbetar i genomsnitt 2–3 år med
programmet. Siffran för Sverige baseras på lärarnas
enkätsvar om att i genomsnitt 5,8 lärare per skola deltar
i arbetet med WCP-programmet.)
WCP-programmet och Global Vote

Tidningen Globen och lärarhandledningen producerades på sex språk (svenska, engelska, franska, spanska,
portugisiska och hindi), samt i enbart svartversioner på
nepali, urdu och karen. Dessa användes tillsammans
med den engelska versionen i fyrfärg. Barnen arbetar
med Globen, tryckta barnrättsfakta om det egna landet,
samt sina och kamraternas egna erfarenheter av kränkningar av barnets rättigheter. De identifierar sig med
barnen i Globen och inspireras av priskandidaternas och
deras organisationers insatser för barnen. De förbereder
sedan skolans världsomröstning, Global Vote, och allt
vad som hör ett demokratiskt val till.
Som mest har 7,1 miljoner barn deltagit i en Global
Vote. Resurserna och materialet för 2015 medgav att ge
knappt 1,5 miljoner barn möjlighet att delta i programmet, men totalt deltog minst 1 774 033 barn i WCP-programmet och världsomröstningen. Sedan starten för
World’s Children’s Prize år 2000 har därmed totalt
minst 38 369 538 barn deltagit i det årliga WCP-programmet. Till dessa siffror tillkommer de barn som
arbetat med WCP-programmet och tidningen Globen,
men inte deltog i Global Vote, eller som inte fick sina
röster rapporterade (normala år cirka 5-10 %). Upp
skattningsvis har sedan starten år 2000 därmed drygt
40 miljoner barn deltagit i WCP-programmet.
I Sverige deltog under året minst 29 036 barn i WCPprogrammet, inklusive Global Vote. Sedan starten för
World’s Children’s Prize har därmed minst 586 380 barn
i Sverige deltagit i det årliga programmet och även fått
sina röster i Global Vote registrerade i tid. Återkoppling
från skolor och lärare (i kontakter och enkäter) visar att
2–5% av skolorna i Sverige årligen missar att rapportera

sitt röstresultat. Till dessa tillkommer de barn som arbetar med tidningen Globen utan att delta i omröstningen.

ceremonin besökte pristagarna och jurybarnen svenska
skolor som deltagit i programmet.

Barnrättshjältar 2015

Fokus på flickors rättigheter

De röstande barnen utsåg Phymean Noun från Kambodja till mottagare av World’s Children’s Prize for the
Rights of the Child 2015 för hennes kamp att ge barn som
lever i djup fattigdom på Phnom Penhs soptippar rätt till
utbildning och ett bättre liv. Mottagare av World’s
Children’s Honorary Award blev Javier Stauring, USA,
som stöttar barn i fängelse, och kämpar för att barn som
dömts till livstids fängelse ska få en chans att en dag blir
fria. Även Kailash Satyarthi, Indien, som kämpar mot
barnslaveri och barnarbete och för alla barns rätt till
utbildning erhöll World’s Children’s Honorary Award.
Sedan starten av World’s Children’s Prize år 2000, har
nu 45 pristagare samt 15 decenniepristagare utsetts och
blivit hjältar och inspiratörer för barn över hela världen.
Prispengarna har hjälpt till att ge tusentals av världens
mest utsatta barn ett bättre liv, hittills i 60 projekt i 31
länder. 51 % av pristagarna är kvinnor, 33 % män och
16 % organisationer.

Under 2015 slutfördes en särskild satsning på flickors
rättigheter i sju länder (Moçambique, Zimbabwe,
Ghana, DR Kongo, Nepal, Sydafrika och Brasilien).
Projektet Rättigheter och demokrati för en miljon flickor
fokuserade på flickors särskilda utsatthet gällande
kränkningar av deras rättigheter. Det inkluderade
många flickor som själva fått, eller riskerar att få, sina
rättigheter kränkta, samt har ett speciellt fokus på
barnsexhandel. Specialsatsningen genomfördes i samarbete med ECPAT Sverige och helfinansierades, med
11,885 miljoner kronor, av Svenska PostkodLotteriets
stöd till så kallade SpecialProjekt.

World’s Children’s Prize-ceremonin genomfördes på
Gripsholms slott av tolv av jurybarnen, som hade hjälp av
HM Drottning Silvia att dela ut priserna. Statsminister
Stefan Löfven framförde i ett filmat inslag den svenska
regeringens gratulationer till pristagarna. I samband med

Även 3 858 lärare och rektorer fortbildades i flickors lika
rättigheter och om barnsexhandel. Flickor i skolorna
fick hjälp att starta Barnrättsklubbar, som genomförde

Under specialprojektet utbildades och stärktes:
– 17 328 flickor som WCP-barnrättsambassadörer
– 298 996 flickor i 15 085 barnrättsklubbar
– 1 007 193 flickor i skolorna av barnrättsambassa
dörerna och flickorna i barnrättsklubbarna

Alla drygt 500 barn i valkön i Zhombwe-skolan i Murehwa i
Zimbabwe ska prickas av i vallängden innan de får rösta i
världsomröstningen Global Vote.
FOTO: KIM NAYLOR/WCPF
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WCP-programmet med fokus på flickors rättigheter i
sina skolor. Projektet nådde sitt mål att utbilda och
stärka minst en miljon unika flickor. Härtill utbildades utan någon extra kostnad - över en miljon pojkar i deltagande skolor i projektländerna om flickors rättigheter
och om barnsexhandel. Som ytterligare synergi av specialprojektet lärde sig alla övriga drygt 3 miljoner barn
som deltog i WCP-programmet under 2013, 2014 och
2015 om flickors lika rättigheter och barnsexhandel
genom berättelserna om flickor i specialprojektet i
tidningen Globen.

lurar barn. Jag varnar barn från att lita på främlingar och lär
ut att alla har rätt att gå i skolan för att få en bra framtid.”
TA JUR ANUSHE, 15 ÅR, POJKE, SEKE, ZIMBABW e

”Jag har med mig Globen när jag pratar med barn om barnets
rättigheter. Det är viktigt att prata med killar om tjejers
rättigheter så att de förstår att de har ansvar att respektera
dem. Vi tjejer har en WCP-barnrättsklubb och lär ut till
andra att det inte är okej att röra privata ställen på någons
kropp. Så nu vet tjejerna här att om någon gör det, så är det ett
övergrepp. Vi försöker också se till så att vuxna vet att barn har
rätt att inte bli utsatta för det.”

Synlighet i medier

”WCP för en kamp mot våld och tortyr som barn möter i hela
världen – inte bara i Nepal. Jag är glad att jag också fick möjlighet att delta i WCP-programmet. Dessutom är jag glad över att
jag som pojke kan prata om mina rättigheter, men framför allt
kan jag höja min röst för flickors rättigheter eftersom det finns
en hel del skillnader mellan flickor och pojkar här i Nepal.”
R AHUL, 14 ÅR, POJKE, SHREE SATYA SAI SCHOOL, NEPAL

PAIDAMAYO, 13 ÅR, FLICK A, EPWORTH, ZIMBABWE

Vi arbetar strategiskt för att nå ut så brett som möjligt
via traditionella printmedier, radio, TV och digitala
kanaler såsom webb och sociala medier. Via stiftelsens
flerspråkiga webbplats worldschildrensprize.org görs
WCP-programmets innehåll tillgängligt för målgrupperna och för allmänheten. World’s Children’s Prize
Foundation finns även på Facebook, Flickr, Instagram,
Twitter och YouTube.

”När jag utbildar andra barn pratar jag mycket om aga.
Jag pratar också om män som slår både kvinnor och barn.
Jag säger att männen måste utvecklas tillbaka till homo
sapiens, människa, istället för att vara som djur, som inte
respekterar kvinnors och barns rättigheter. Som WCP-ambassadör har jag lärt mig mycket om barnsexhandel. Många vuxna

De lokala barnens deltagande i WCP-programmet
väcker stort intresse i lokala medier i Sverige och i lokala
och nationella medier globalt. Under 2015 distribuerade
WCPF:s kansli tre pressmeddelanden, vardera i ett
25-tal svenska versioner anpassade efter de olika kommuner och mediaområden där WCP-programmet

Eleverna i Zhombwe-skolan i Zimbabwe organiserade sin egen
världsomröstning. De slog gräs och byggde valbåsen till höger,
de till verkade valurnan i mitten och de målade bläck på naglarna
till vänster så att ingen kunde rösta två gånger.
FOTO: KIM NAYLOR/WCPF
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genomförs i skolor. Samma pressmeddelanden distribuerades även i 50-talet globala, lokalt anpassade versioner
på fyra språk. De globala pressmeddelandena anpassas
efter varifrån jurybarn, pristagare och deltagande barn
kommer och översätts sedan även till ytterligare språk
lokalt, där våra fokalpunkter hjälper till att sprida pressmeddelandet. AP och AFP, med flera nyhetsbyråer, rapporterar årligen globalt om World’s Children’s Prize.
Barnledda World’s Children’s Press Conference, där
bara barn får uttala sig och intervjuas om sina rättigheter och om pristagarnas arbete för barnets rättigheter,
genomförs samtidigt i många länder. I Sverige genomfördes 18 Barnens presskonferenser under 2015. Globalt
genomfördes Barnens presskonferens i 30-talet länder.
I medierna uppmärksammades både WCP-programmet
och barnets rättigheter, genom de lokalt engagerade
barnen, i tidningar ofta med framsida, helsida eller uppslag – artiklar som också lades ut på webben. Lokalradio
och TV gjorde inslag där barn intervjuades om barnets
rättigheter och om sitt eget engagemang. Flera inslag
gjordes i samband med att pristagarna och jurybarn
besökte skolor och berättade om sitt arbete. På så sätt
nåddes den svenska allmänheten, och barnen gjorde sin
röst hörd som förebilder för andra barn runtom i Sverige. Jämfört med lokala medier, knöts riksmediernas
inslag och artiklar i högre grad till de aktuella pristagarna och deras organisationer, de utvecklingsfrågor de

arbetar med och deras insatser för barnets rättigheter.
Medierapporteringen var under året omfattande.
Genom deltagande skolbarn skolbarns aktiviteter knöts
barnfrågor lokalt ihop med barnets rättigheter nationellt och globalt. Den nationella World’s Children’s
Press Conference med pristagarna, som leddes av
WCP:s barnjury, hölls på Gripsholms slott i Mariefred i
närvaro av bland andra Sveriges Television (Rapport/
Aktuellt och Lilla Aktuellt), TV4 Nyheter, TT, All over
Press, Stella Pictures, Dagens Eko/Studio Ett, P3 Nyheter och en rad lokala medier, bland dem Radio Sörmland
samt SVT lokala nyheter.
Globalt skedde hundratals publiceringar under året.
I Sverige skedde minst 250 publiceringar under året i
lokaltidningar, rikstidningar, radio, TV och på webb
och i sociala medier. Vi identifierar publiceringarna i
Sverige genom beställning av pressklipp från etermedier, print och sociala medier från Opoint. Globalt
gör vi själva internetsökningar, samt får tips av barn,
lärare, focal points och andra i vårt nätverk. Enligt
Opoints beräkningar var räckvidden för enbart webb
publiceringarna under WCP:s mest aktiva månad i
oktober–november 4 568 758 personer. Antalet läsare

– Jag tror att om vi barn enas så kan vi kämpa för alla barns
rätt till en bra framtid. Därför vill jag vara en World’s Children’s
Prize barnrättsambassadör. Som WCP-ambassadör har jag
lärt mig mycket om barnsexhandel och att alla barn har rätt att
inte bli slagna hemma eller i skolan. Män som slår kvinnor och
barn måste utvecklas tillbaka till homo sapiens, människa, säger Tajuranushe, 15, i Seke i Zimbabwe. Han vet hur det är att
inte få sina rättigheter respekterade. När han var liten blev han
lämnad ensam utan mat och fick inte gå i skolan.
FOTO: KIM NAYLOR/WCPF
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av print- publiceringar beräknades till sammanlagt
7 358 848 personer under samma period. Här ingår inte
de som nåddes av TV- och radiosändningar i bland
annat Sveriges Television, TV4 och Sveriges Radio.
Webb och sociala medier

Över 90 procent av deltagande skolor globalt beräknas att
sakna internetuppkoppling och arbetar enbart med det
tryckta materialet. Webbsidan är på motsvarande sätt
upplagd så att de som inte har tillgång till det tryckta
materialet där har tillgång till allt som behövs för att
delta i programmet. Majoriteten av våra webbanvändare
är barn och lärare på WCP-aktiva skolor. De flesta besöken
görs från skolor eller internetcaféer. Många användare
delar där ett eller ett fåtal så kallade ip-nummer. Det kan
göra att tiotals, ibland hundratals besökare från en skola
kan komma att räknas som en enda unik besökare.
Under 2015 hade worldschildrensprize.org enligt tjänsten
Google Analytics totalt 160 372 besök, att jämföra med
164 100 besök år 2014. Dock ökade kvaliteten i besöken,
antalet sidvisningar ökade med 141 procent, och längden
på respektive besök ökade med 32,9 procent.

Eleverna i Snättringeskolan i Huddinge är
entusiastiska deltagare i World’s Children’s
Prize-programmet. Ariel, Fredrik, Linnea, Felix
och Saga har just överlämnat WCPglasgloben
till statsminister Stefan Löfven, som tecken
på att han är ny beskyddare av World’s
Children’s Prize.
FOTO: ABRAM WIKLUND/WCPF
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Vid slutet av 2015 hade 144 283 personer gillat WCPs
Facebook-sida, en ökning från 2014 med 18 206. Den
största räckvidden för en enskild post var 331 392, med
13 506 likes, kommentarer och delningar.
Videokanalen Worldschildrensprize på Youtube hade
under 2015 35 331 visningar, en ökning från 32 947 2014.
Beskyddare, barnjury och ungdomsråd

H M Drottning Silvia är World’s Children’s Prize Foundations första Honorary Adult Friend och beskyddare.
Bland övriga beskyddare återfinns bland andra fem
Nobelpristagare och de tre globala legendarerna Aung
San Suu Kyi, avlidne Nelson Mandela och Xanana Gusmão. Även de globala ledarna i The Elders Graça Machel
och Desmond Tutu är beskyddare. Vid prisceremonin
2015 tillkännagavs i ett filmat inslag att Sveriges statsminister Stefan Löfven blivit beskyddare av World’s
Children’s Prize med följande ord till WCP-barnen:
”Det är med stor stolthet som jag, som Sveriges statsminister,
tackar ja till att ansluta mig som Honorary Adult Friend och
beskyddare av World’s Children’s Prize. Jag lovar att ta mig
an uppdraget med stor entusiasm och att jag alltid kommer att
vara med er i vår gemensamma kamp för en värld där barnets
rättigheter är universellt respekterade. World’s Children’s Prizeprogrammet är byggt på den svenska traditionen av respekt för
alla människors lika värde, barnets rättigheter, demokrati och
fredsbyggnad – värden som så väl behövs i världen idag.”

World’s Children’s Prize-barnjuryn består av 15 barn
från hela världen. Barnjuryn väljer varje år de tre priskandidaterna bland årets nomineringar. Barnen i juryn
är experter på barnets rättigheter genom sina egna
erfarenheter, som bland annat barnsoldater, utsatta
för människohandel, samt som barnrättskämpar. De
representerar alla barn med motsvarande erfarenheter.
Miljoner barn jorden runt upplever och lär sig genom
att läsa om jurybarnens livserfarenheter om olika delar
av barnets rättigheter. Nya jurybarn under 2015 var:

”Globen är det mest lärorika, omtyckta och autentiska läromedel vi har tillgång till. Artiklarna och reportagen tillsammans
med alla bilder är helt suveräna. Allt talar direkt till hjärtat
och härigenom fastnar det också i hjärnan.”

Noor Mousa, 15 år, från Palestina, som representerar
barn i konfliktområden, barn som lever under ockupation och som stöder dialog för fred.

WCP- programmet 2015 har haft betydande effekt och
påverkan på de barn som deltagit. Av lärarna anser:

Shamoon Masih, 14 år, från Pakistan, som representerar
barnarbetare, slavbarn och barn som ”inte finns” eftersom ingen registrerade deras födelse.
Dieu-Merci, 16 år, från DR Kongo, som representerar
barnsoldater och barn i väpnade konflikter.
Taree Mayfield, 13 år, från USA , som representerar
hemlösa barn och barn som hjälper hemlösa barn.
Milad Rajab, 13 år, från Syrien och Sverige, som representerar barn som tvingas på flykt från sina hem.
WCP Youth Advisory Board Sweden, som har sju medlemmar, rådger om World’s Children’s Prize i Sverige,
samt arbetar för att uppmärksamma barnets rättigheter
i Sverige och i världen.
Goda omdömen

Programmets genomförande och resultat utvärderas
årligen genom en omfattande och högkvalitativ enkät
till deltagande skolor, och ges ständigt mycket goda
omdömen. I programutvärderingen i Sverige för 2015
angav 99,5 % av lärarna att de tycker att WCP-programmet är ”Mycket bra” (82,3 %) eller ”Bra”, vilket är det
bästa resultatet någonsin. 97,7 % av eleverna angavs ge
programmet motsvarande omdöme. Trenden är även
positiv gällande det ämnesintegrerade genomförandet
av WCP-programmet, då en klar majoritet av de svenska
skolorna nu arbetar i flertalet ämnen med WCP, en
ökning från 52,9 % 2014 till 61 % 2015. Under 2015 var
det även fler skolor än någonsin som arbetade med programmet under 1 månad eller längre. Den genomsnittliga tiden som skolorna arbetade med programmet var
1,3 månader. 97,8 % av lärarna anser att WCP-programmets läromedel Globen är ”Mycket bra” eller ”Bra” och
uppger att 96,4 % av eleverna tycker detsamma.

URSULA PEHART, VAMMARSKOLAN, VALDEMARSVIK

”Den bästa tidningen som finns för barn, om barn och som
binder ihop barn över världen. En tidning som förmår
vända föreställningen om ’vi och dem’ till ett enda ’vi’.”
BIRGITTA LAMBERG-FRÖHAMMAR, VÄNGE SKOLA, UPPSALA

• 96,4 % att elevernas kunskap om barnets rättigheter ökat
• 92,7 % att eleverna fått ökad kunskap om omvärlden
och globala frågor
• 90,9 % att elevernas empati och vilja att stödja andra
barn ökat
• 89,1 % att eleverna känner ökat engagemang för
barnets rättigheter
• 85,9 % att eleverna fått ökad kunskap om den demokratiska processen
• 84,6 % att elevernas tolerans och förståelse för andra
barns situation ökat
• 79,1 % att eleverna blir inspirerade av pristagarna och
deras arbete
• 75,5 % att eleverna får ökad vilja att förändra orätt
visor i världen
• 72,3 % att eleverna fått kunskap om att barn kan kräva
att deras rättigheter respekteras
• 68,6 % att eleverna fått ökad tolerans för olikheter och
öppenhet för mångfald
• 67,3 % att eleverna känner ökad samhörighet med
jämnåriga jorden runt
”Jag har jobbat med detta [WCP] sedan starten. När jag idag
möter ’gamla’ elever, säger de undantagslöst att WCP-arbetet
är det de kommer ihåg bäst från sin mellanstadietid. Man kan
med fog påstå att WCP skapar ett bestående engagemang i
frågor som handlar om människorätt och levnadsvillkor…
Tveklöst kan man utgå från WCP och uppfylla alla målformuleringar i Lgr 11.”
LARS HAGSTRÖM, EK TORPS SKOLA, NACK A

”De [eleverna] blir berörda och medvetna om världen runt
omkring. Eleverna får ta ett stort eget ansvar och ’ta för sig’ då
de kontaktar lokalpolitiker, media och håller föredrag för de
yngre eleverna. De blir mycket intresserade av omvärldsfrågor
och demokrati. De märker att de kan göra skillnad.”
ANNIK A EWETZ, ÅLSTENSSKOLAN, BROMMA
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”[WCP-programmet] uppfyller arbetet med skolans värdegrund och alla skrivningar i våra styrdokument om demokrati, barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Bidrar till
att utveckla barns respekt och empati och ger dem förebilder för
att arbeta för en bättre värld.”

• 65,3 % av barnen uppger att de ibland blir utsatta för
aga/fysiska straff av sina föräldrar.
• 69,4 % av barnen uppger att de ibland blir utsatta för
aga/fysiska straff av sina lärare

MAJ STODDARD, VÄNGE SKOLA, UPPSALA

Efter deltagande i WCP-programmet uppger:

Även lärarkåren har fått ökad kunskap, insikt och förståelse. Utvärderingssvaren 2015 visar att WCP-programmet bidragit till att en överväldigande majoritet av
lärarna genom programmet har fått:
• Ett verktyg att aktivt arbeta med läroplanens frågor
kring demokrati, mänskliga rättigheter och värdegrund (90 %)
• Ökad kunskap om globala utvecklingsfrågor (69 %),
• En fördjupad och mer nyanserad bild av omvärlden
(71 %)
• Ökad förståelse för de utlandsfödda barn i Sverige som
erfarit utsatthet, krig eller konflikt (57 %)
• Ökad kunskap om hur barn själva kan agera för förändring (59 %)
• Ökad kunskap om barnkonventionen och om barnets
rättigheter (58 %)
• Ökad vilja att förändra orättvisor i världen (56 %)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
De programutvärderingar som genomfördes med barn,
barnrättsambassadörer och lärare i våra programländer
globalt under 2015 är ännu inte sammanställd i sin
helhet. Den analys som hittills föreligger innefattar
fem länder (DR Kongo, Moçambique, Burundi, Benin
och Burma/Myanmar), och visar hittills att:
• 65,3 % av barnen uppger att de inte visste något alls
eller endast lite om barnets rättigheter innan de deltog
i WCP-programmet.
• 35,6 % av barnen inte alls kände till att flickor och pojkar har samma rättigheter innan de deltog i WCPprogrammet.
• 41,7 % inte visste något alls om demokrati, och 31,9 %
endast lite, innan de deltog i WCP-programmet.
Om kränkningar i vardagen:

• 87,3 % av barnen bedömer att det är ett stort, eller
ganska stort problem där de bor, att flickor tvingas till
äktenskap innan de fyllt 18.
• 81,7 % av barnen tycker att det är ett stort, eller ganska stort problem där de bor, att flickor blir sexuellt
utnyttjade.
• 78 % av barnen tycker att det är ett stort, eller ganska
stort problem där de bor, att flickor är utsatta för
fysiskt våld.
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•

89 % av barnen vågar nu uttrycka sina tankar och åsikter.
90 % har lärt sig om barnets rättigheter.
84,5 % har lärt sig mer om sina egna rättigheter.
85,9 % har lärt sig att alla barn har samma rättigheter,
oavsett varifrån de kommer, deras religion eller om de
är fattiga eller rika.
84,3 % vet mer om vad demokrati är och hur den kan
användas i praktiken.
83 % har lärt sig att det är fel av vuxna att slå barn.
92,8 % har lärt sig att flickor och pojkar har samma
rättigheter.
90,1% har lärt sig att de har rätt att bli skyddade från
våld och sexuellt utnyttjande.
92 % av barnen att de nu känner sig inspirerade att
arbeta för barnets rättigheter i sitt lokala samhälle och
i sitt land.
91 % av barnen att de nu känner sig inspirerade att
arbeta för positiv förändring och utveckling i sitt
lokala samhälle och i sitt land.
83,3 % av barnen att de känner sig stärkta av att veta
att det finns vuxna som kämpar för barns rättigheter.
86,1 % av barnen känner nu hopp om en bättre framtid.

Framtida utveckling

Verksamhetens goda resultat består och fortsätter att
utvecklas. Intresset från barn, skolor och organisationer
visar att det finns en potential för tillväxt för WCP-programmet om finansiering för detta finns. Ett långsiktigt
strategiarbete för att utöka finansieringen har därför
inletts och under 2016 kommer en strategisk plan till
och med 2021 att antas.
Under 2015 presenterade World’s Children’s Prize
Foundation visionen om ett World’s Children’s Prize
House i en återuppförd Gripsholms Kungsladugård i
Mariefred. Kungsladugården brann ner till grunden i
mars 2014 och Statens Fastighetsverk planerar att återuppföra den. Ett WCP House ska rymma ett Upplevelse
center baserat på WCP-pristagarnas insatser för barns
rättigheter, för alla människors lika värde, barnets rättigheter och demokrati, samt lärarfortbildning och på
sikt även ett forskningssamarbete. Under en 20-års
generation förväntas en miljon av Sveriges invånare ha
besökt WCP House och minst 100 miljoner unga jorden
runt att ha besökt den heldigitala versionen av Upplevelse
centret. WCP House har under 2015 fått ett starkt stöd i

Strängnäs kommun och Södermanlands län. Strängnäs
kommun har förordat WCP House som sitt huvudalternativ för Gripsholms Kungsladugård och hundratalet
lokala företagare och invånare i Mariefred, stadens företagarförening, församling, idrottsrörelse, Rotary, med
flera har blivit symboliska medbyggare till ett WCP
House. Om WCP House förverkligas kommer det att
öppnas tidigast 2019.
Viktiga externa faktorer som påverkar verksamheten

I de länder där WCP-programmet genomförs i större
omfattning utgör försenade frakter av material, lärarstrejker och den politiska situationen i landet risker som
kan påverka kvalitet och omfattning i genomförandet av
programmet negativt.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Intäkterna minskade från 14 245 446 kronor 2014 till
11 337 737 kronor 2015. I intäkterna 2014 ingick 4 569
351 kronor till genomförandet av specialprojektet
Rättigheter och demokrati för en miljon flickor finansierat
av Svenska Postkodlotteriet via Ecpat Sverige, vilket
innebär att övriga intäkter ökade under 2015.
91,1 % var ändamålskostnader och 8,9 % administrations- och insamlingskostnader.
World’s Children’s Prize Foundation erhöll för första
gången medel från Drottning Silvias Stiftelse Care
About the Children, 550 000 kronor till projektet
Moçambique för flickors rättigheter.
World’s Children’s Prize Foundation är sedan 2013 förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet och erhöll
5 miljoner kronor 2015. Enligt PostkodLotteriet har
det sedan starten 2005 delat ut över 7,2 miljarder kronor
till den ideella sektorn. PostkodLotteriet bidrar genom
55 förmånstagares verksamhet till en bättre värld och är,
tillsammans med sina systerlotterier i Holland och
Storbritannien, världens tredje största aktör då det gäller att fördela pengar till ideell verksamhet globalt.
Arbetet med en femårig strategisk plan inleddes.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Sidas anslag inom informations- och kommunikationsramen har via Forum Syd beviljat WCP-programmet i
svenska skolor 3 miljoner kronor för 2016.
World’s Children’s Prize Foundation erhöll som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet i mars 5 miljoner kronor för 2016.

Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children
beviljade i februari World’s Children’s Prize Foundation
590 000 kronor.
Flerårsöversikt

Intäktsutvecklingen sedan stiftelsens tillkomst 2009 har
varit: 12,9 MSEK (2009), 12,4 MSEK (2010), 10,6 MSEK
(2011), 15,4 MSEK (2012), 13 MSEK (2013), 14,2 MSEK
(2014), 11,3 MSEK (2015). WCPF har sedan 2013 endast
Sida-bidrag för WCP-programmet i Sverige. 2012–2014
ingår Specialprojekt-pengar från Svenska PostkodLotteriet, förmedlade av Ecpat Sverige. Jämförelsetal för
övriga intäkter, där Sida-bidraget till den globala verksamheten och specialprojektsmedel ej ingår är: 8,9
MSEK (2009), 8,7 MSEK (2010), 5,8 MSEK (2011),
7,5 MSEK (2012), 9,1 MSEK (2013), 9,6 MSEK (2014),
11,3 MSEK (2015).
Kvalitén på WCP-programmet, dess material och
genomförande, ansökningar, undersökningar och rapporter har fortsatt att öka.
Förvaltning och anställda

Styrelsen, bestående av Arne Karlsson (ordförande),
Trond Waage (vice ordförande), Eva Reimers, Henrik
Häggström, Rebecca Göthe, Johanna Hallin och Magnus Bergmar har hållit fem protokollförda möten.
Kansliet har under året bestått av motsvarande 5,5 heltidsanställningar, fördelade på VD Magnus Bergmar,
kommunikationschef, programchef, programhandläggare, ekonomiansvarig, ekonomihandläggare, redaktör
för webb och sociala medier samt lärarfortbildare. Härtill tillkommer sjutton korttidsanställda medarbetare
under WCP-veckan i Sverige samt de mediateam som
genomfört resor till priskandidater och deltagande barn.
World´s Children´s Prize-programmet genomförs av
drygt 50 000 lärare, som ej får ersättning för detta, samt
av femtiotalet enskilda fokalpunkter, eller som tillhör
partnerorganisationer. Fokalpunkternas insatser är helt
eller delvis ideella. Även kanslipersonalen bidrar regelbundet med ideellt arbete, totalt motsvarande omkring
ett heltids årsarbete. Pro bono-insatser och starkt rabatterat arbete utförs av leverantörer av text, bild, film, animeringar, översättningar, med mera. Värdet av dessa
ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Stiftelsen WCPF är medlem i Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd, FRII, och följer samtliga krav i FRII:s
Kvalitetskod. Tillämpningen av kvalitetskoden granskas
vartannat år av extern revisor. Senast gjordes detta år
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2014. WCPF upprättar årligen även en Effektrapport för
verksamheten, i enlighet med FRIIs Kvalitetskod.
Stiftelsen WCPF tillhörde de organisationer som godkändes av Givarguiden 2015.
Stiftelsen WCPF har fyra 90-konton, som årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. PlusGiro: 900186-8
och 900310-4 Bankgiro: 900-1868 och 900-3104.

Resultat och ställning

Årets underskott 160 336 kronor balanseras i ny räkning.
Resultat av verksamheten för de två senaste räkenskapsåren samt den ekonomiska ställningen per 2015-12-31
respektive 2014-12-31 framgår av följande resultat- och
balansräkning med noter.
Belopp anges i SEK om ej annat anges.

38,4

688
1 USD 68
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BARN I WCPPROGRAMMET
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99,5 procent av skolorna tycker att
WCP-programmet är ”Mycket bra”
(82,3 %) eller ”Bra”.
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HAR LÄRT SIG ATT FLICKOR
OCH POJKAR HAR SAMMA
RÄTTIGHETER

91 %

KÄNNER SIG INSPIRERADE
ATT ARBETA FÖR
FÖRÄNDRING OCH
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Resultaträkning
		
Belopp i kr
Not
Verksamhetsintäkter

2015–01–01
– 2015–12–31

2014–01–01
– 2014–12–31

1

Gåvor

2

7 503 837

6 390 359

Bidrag

2,4

3 371 963

7 569 351

23 890

16 810

Nettomsättning		
Övriga intäkter

3

438 048

6 925

Summa verksamhetsintäkter		

11 337 737

14 245 446

				
Verksamhetskostnader

5

Ändamålskostnader

–10 452 720

–12 923 855

Insamlingskostnader		

–151 405

–265 189

Administrationskostnader		

–870 725

–900 508

Summa verksamhetskostnader		

–11 474 849

–14 089 552

Verksamhetsresultat		

–137 112

155 894

				
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och likande resultatposter

6

39 363

Räntekostnader och liknande poster

7

–62 587

18 689
–822

Summa resultat från finansiella poster		

–23 224

17 867

Resultat före skatt		

–160 336

173 761

Årets resultat		

–160 336

173 761
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015–12–31

2014–12–31

TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer
8
15 404
14 925
		
15 404
14 925
				
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga värdepappersinnehav
9
–
56 880
		–
56 880
				
Summa anläggningstillgångar		
15 404
71 805
				
Omsättningstillgångar				
				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		
76 540
46 180
Övriga fordringar		
261 641
205 621
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
10
74 677
145 175
		
412 858
396 976
				
Kassa och bank		
841 055
1 543 953
Summa omsättningstillgångar		

1 253 913

1 940 929

SUMMA TILLGÅNGAR		
1 269 317
2 012 734
				
EGET K APITAL OCH SKULDER				
Eget kapital
11			
Stiftelsekapital		
50 000
50 000
Reserverade medel		
50 000
50 000
Ändamålsbestämda medel		
175 336
				
Balanserat kapital		
140 217
475 888
				
Summa eget kapital		
415 553
575 888
				
Kortfristiga skulder				
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
12
9 219
33 529
Leverantörsskulder		
162 729
192 067
Övriga skulder
13
162 910
732 096
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
14
518 906
479 153
		
853 764
1 436 846

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER
1 269 317
2 012 734
				
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
				
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter		
inga
inga
				
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser		inga
inga
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Noter
NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

ningar redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden.

Belopp i kr om inget annat anges
Övriga intäkter
Allmänna redovisningsprinciper

Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation
redovisnings- och värderingsprinciper har upp
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning (K3), FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning och Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto.

Övriga intäkter är intäkter som inte är primära
för stiftelsen.
Insamlade medel och bidrag

Verksamhetsintäkter

Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor
och bidrag från allmänheten,företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och
stiftelser. Bidrag från ett offentligträttsligt organ
redovisas däremot inte som insamlade medel. Projektmedel från bidrag som är till för donators föreskrivna ändamål intäktsredovisas på sådant sätt
att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget
är avsett att täcka.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas.

Verksamhetskostnader

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jäm
förelse med föregående år.

Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller
ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten
erhålls därför att stiftelsen uppfyllt eller kommer
att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det
inget bidrag är det en gåva.

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings-, och administrationskostnader.
Stiftelsen har kostnader, s k samkostnader som är
gemensamma för nämnda funktioner och dessa
skall fördelas på respektive funktion. Detta kan
göras antingen genom interndebitering eller
enbart i årsredovisningen genom fördelningsnycklar.
Ändamålskostnader

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när
de erhålls. Fakturerad gåva intäktsförs vid faktureringstillfället när fakturabetalningen bedöms
som säker.

Med ändamålskostnader avses de kostnader som
Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation
har för att genomföra uppdraget enligt stadgarna.
I ändamålskostnader ingår även samkostnader.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att
erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för
att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration)
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad
bidraget är avsett att täcka.

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader avser de kostnader som uppkommer för att generera gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag i form av insamlingsmaterial, tryckkostnader, annonser samt personalkostnad för dem som arbetar med dessa insamlingsaktiviteter. I insamlingskostnader ingår även
samkostnader.

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt
vid försäljningstillfället. Prenumerationsinbetal-

15

Aministrationskostnader

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Administrationskostnader är de kostnader som
behövs för att administrera Stiftelsen World’s
Children’s Prize Foundation, såsom kostnader för
styrelsemöten och delar av personalkostnader,
hyra och administrativa system. I administrationskostnader ingår även samkostnader.

Avskrivningar enligt plan (3 år för datorer och 5 år
för övrigt) baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och avskrivning sker över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker
vid bestående värdenedgång.
Fordringar

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av
löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i
takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras
som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
som pensionen tjänas in.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Leasing – leasegivare

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Leasingen utgörs i all väsentligt av hyrda inventarier och lokaler.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan. Långfristiga värdepappersinnehav har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och
marknadsvärdet.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
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Avtalet om hyra av lokalererna för kansliet löper
på 1 år med möjlighet för stiftelsen att förlänga.
Storleken av de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Inventarier leasas på fem
år med möjlighet till utköp.

		

2015–01–01

2014–01–01

		
– 2015–12–31
– 2014–12–31

NOT 2				
BIDRAG OCH GÅVOR			
Gåvor som redovisas i resultaträkningen		
Allmänheten		

863 837

440 359

Svenska PostkodLotteriet		

5 000 000

5 000 000

eWork AB		

100 000

100 000

Altor Equity Partners AB		

25 000

20 000

Företag

Externa stiftelser och fonder		
Drottning Silvias stiftelse Care About the Children		

550 000

0

Helge Ax:son Johnssons Stiftelse		

15 000

80 000

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond		

300 000

300 000

Sparbanksstiftelsen Rekarne		

50 000

50 000

Futura Foundations		

50 000

0

Giving Wings Foundation		

550 000

400 000

Summa gåvor		

7 503 837

6 390 359

ECPAT Sverige		

85 546

4 569 351

Summa bidrag		

85 546

4 569 351

Summa gåvor och bidrag		

7 589 383

10 959 710

Bidrag som redovisas i resultaträkningen

I beloppet avseende ”Bidrag” i resultaträkningen redovisas förutom bidrag enligt ovan
och arbetsmarknadsbidrag enligt not 4, även Sida-bidrag om 3.000.000 kr

NOT 3				
ÖVRIGA INTÄKTER
Återföring reserverade medel1)		

435 000

0

Intäkter programverksamhet		

3 048

6 925

Summa övriga intäkter		

438 048

6 925

1)

Återföringen görs för att Dunga Mothers upphört med sin verksamhet samt för att till Iqbal Masihs minne möjliggöra
för pakistanska barn att delta i WCP-programmet.
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2015–01–01
2014–01–01
		
– 2015–12–31
– 2014–12–31

NOT 4				
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER			
Medelantalet anställda				
Män		1,5
2
Kvinnor		 4
4,5
Totalt		5,5
6,5
Totalt
I medeltal anställda ingår ej anställda som uppburit ersättning som understiger ett
halvt prisbasbelopp 22 250 kr (22 150 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.
Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare		
Män		4
Kvinnor		3

4
3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader			
Löner och andra ersättningar
VD		
663 730
Övriga anställda		
1 829 839
Summa 		
2 493 569
Sociala kostnader		
1 211 127
(varav pensionskostnader)		
431 346

700 145
2 250 549
2 950 694
1 366 322
454 357

Summa löner och andra ersättningar och sociala kostnader

4 317 016

3 704 697

Lönekostnaderna för 2015 inkluderar extra anställda under prisveckorna om 58 810 kr (130 240 kr)
Stiftelsen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning
eller till styrelsens medlemmar.
Arbetsmarknadsbidrag		
Bidrag och offentliga bidrag
Arbetsmarknadsbidrag		
286 417
Totalt		
286 417

262 001
262 001

NOT 5				
OPERATIONELL LEASING – LEASETAGARE			
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år		
234 000
Mellan ett och fem år		
275 000
Leasingkostnader 2015		
222 788
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Den operationella leasingen utgörs i all väsentligt av hyrda inventarier och lokaler.
Avtalet om hyra av lokalererna för kansliet löper på 1 år med möjlighet för stiftelsen att förlänga.
Storleken av de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Inventarier leasas
på fem år med möjlighet till utköp.
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219 000
261 000
208 665

		
2015–01–01
2014–01–01
		
– 2015–12–31
– 2014–12–31

NOT 6				
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER		
Ränteintäkter, övriga		
Realiserade kursvinster på värdepapper		
Valutakursvinster		
Summa		

822
37 005
1 536
39 363

17 774
–
915
18 689

NOT 7				
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER		
Räntekostnader, övriga		
Andra finansiella kostnader1)		
Valutakursförluster		
Summa		

2 115
58 667
1 805
62 587

459
–
363
822

		
2015–12–31
2014–12–31
NOT 8				
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER		
Ackumulerade anskaffningsvärden
– Vid årets början		
255 157
246 157
– Nyanskaffningar		
10 489
9 000
		
265 646
255 157
Ackumulerade avskrivningar
– Vid årets början		
–240 232
–215 400
– Årets avskrivning		
–10 010
–24 832
		
–250 242
–240 232
		
Redovisat värde vid årets slut		
15 404
14 925

NOT 9				
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV		
Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets början		
56 880
56 880
– Avgående tillgångar		
–56 880
–
		
Redovisat värde vid årets slut		
–
56 880
Marknadsvärde på bokslutsdagen		
–
88 805

NOT 10				
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER		
Förutbetalda hyreskostnader		
Förutbetalda försäkringspremier		
Handelsbanken kort, felfakturering		
Övriga förutbetalda kostnader		
		

1)

41 303
10 505
–
22 869
74 677

37 548
10 319
86 471
10 837
145 175

Se vidare not 12.
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NOT 11				
EGET KAPITAL		
SiftelseReserverade
ÄndamålsBalanserat
kapital
medel
bestämda medel
kapital
				
Vid årets början
50 000
50 000		
475 888
Ändamålsb. medel1)
			
175 336
–175 336
Årets resultat
			
–160 336
Vid årets slut
50 000
50 000
175 336
140 217

2015–12–31		2014–12–31

NOT 12				
SKULD ERHÅLLNA EJ UTNYTTJADE BIDRAG			
Specialprojekt: ”Rättigheter och demokrati för en miljon flickor”
ECPAT Sverige
Beviljade bidrag
		
2 370 000
Överfört från föregående år		
33 529
2 232 881
Utnyttjat 2015		
–33 529
–
Utnyttjat 2014		
–
–4 569 352
Barnrättsstöd till Nepal		
9 219
		
Förutbetalt projektbidrag
9 219
33 529
Differansen mellan i not 2 erhållna bidrag för Ecpat kr 85.546 och i denna not
redovisat bidrag 33.529 utgör ansamlade ränteintäkter som intäktsförts löpande.
Denna differens har i år kostnadsförts som en finansiell kostnad.

NOT 13				
ÖVRIGA SKULDER		
Beviljade ej utbetalda anslag
Iqbal Masihs minne, Pakistan		
Dunga Mothers		
		

–
–
–

400 000
35 000
435 000

Skatt och sociala avgifter		
Övriga poster		
		

113 068
49 842
162 910

243 849
53 247
297 096

Summa		

162 910

732 096

NOT 14				
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER		
Semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter		
Upplupen särskild löneskatt betalda pensionspremier
Upplupen pension inkl uppl särskild löneskatt		
Upplupna revisionskostnader		
Övriga poster		
Summa		

1)
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224 665
86 227
59 015
144 000
5 000
518 906

166 488
71 169
45 012
180 000
16 484
479 154

Med ändamålsbestämda medel avses till WCP House insamlade medel som skall användas till att i ett av Statens Fastighetsverk
ägd byggnad skapa ett upplevelsecenter genom ett programinnehåll som speglar WCP:s verksamhet.
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation,
org.nr 802426-0807
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation
för år 2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning

beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i års
redovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att styrelsen fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag
även utfört en revision av styrelsens förvaltning
för Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation
för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig
om förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon

styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen
eller om det finns skäl för entledigande. Jag har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser
att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Uttalande
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse
förordnandet eller årsredovisningslagen.
Stockholm den 3 maj 2016

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor

Vår årsredovisning har lämnats den 27/4 2016

Arne Karlsson
Styrelseordförande

Trond Waage
Vice styrelseordförande

Eva Reimers
Styrelseledamot

Henrik Häggström
Styrelseledamot

Rebecca Göthe
Styrelseledamot

Johanna Hallin
Styrelseledamot

Magnus Bergmar
Styrelseledamot, CEO
Min revisionsberättelse har lämnats den 3/5 2016

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
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– Jag brukar sitta ute och läsa innan
solen går ner. Jag läser mina skolböcker och Globen så klart. Jag har
ingenting, men tack vare Globen vet
jag att jag har rättigheter. Vi har
knappt råd med skolavgifter och
mina vänner delar med sig av mat till
mig i skolan, men mitt liv känns lite
lättare när jag vet vad vi har rätt till.
Jag njöt av World’s Children’s Prizeprogrammet, berättar Takudzwa, 13,
i Zhombwe-skolan i Zimbabwe.
FOTO: KIM NAYLOR/WCPF

Framröstad av miljoner barn i världsomröstningen Global Vote mottog
Phymean Noun från Kambodja World’s Children’s Prize for the Rights of
the Child 2015 från drottning Silvia för sin kamp för barn som lever på
soptippar och deras rätt till utbildning.
FOTO: SOFIA MARCETIC/WCPF

Javier Stauring från USA tilldelades World’s Children’s Honorary Award för
sin kamp för barn som fänglas, och som ibland döms till livstids fängelse.
Drottning Silvia överlämnade en blombukett även till Abraham Trejo, som
varit ett av de fängslade barnen.
– Det var första gången någon gav mig blommor, sa en lycklig Abraham.
FOTO: SOFIA MARCETIC/WCPF

Uthando från Sydafrika uppträdde under WCPceremonin. De flesta av bandmedlemmarna kommer
från Chris Hani-skolan i Khayelitsha, en förort till
Kapstaden med mycket fattigdom, våld och övergrepp. WCP-programmet genomförs årligen i deras
skola och bandmedlemmarna är själva barnrätts
ambassadörer.
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FOTO: SOFIA MARCETIC/WCPF
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